
Ziyaret adresi  Sveatorget 5 

Telefon  0243-743 88 

E-posta biblioteket@borlange.se 

Webb  bibliotek.borlange.se 

 Ana kütüphanenin açık saatleri  

Pazartesi - perşembe: 10.00 - 19.00 
Cuma:    09.00 - 18.00 
Cumartesi:  11.00 - 15.00 

 

 Borlänge Kütüphanesine 
hoşgeldiniz!  
 

Bilmekte yarar var 

Ödünç alacağını, eğer senden önce birisine verilmişise, onu almak için sıraya girebilirsin. 

Ödünç zamanı makbuzun üzerinde bulunur. Ödünç aldığını, başka birisi almak için sıraya gir-

memiş ise, onu bir daha ödünç alabilirsin. Bunu 0243-74388 nolu telefonu arayarak, veya 

bibliotek.borlänge.se ´ye girip doğum tarihin ve ödünç kart numaranı, şifreni yazarak 

yapabilirsin 

Ödünç aldığını zamanında geri vermediğinde bir ücret vermek zorundasın. Ancak bu durum 

kitaplar için değil. Ana sayfada daha fazla bilgi bulunur. 

 Kütüphaneyi takip et: 

bibliotek.borlange.se 

facebook.com/biblioteketiborlange 

@borlangebibliotek 

Gazete odasının açık saatleri 

Pazartesi - perşembe: 08.00 - 19.00 
Cuma:    08.00 - 18.00 
Cumartesi:  11.00 - 15.00 

Kvarnsveden kütüphanesinin açık saatleri 

Pazartesi:  15.00-19.00 
Salı:    09.00-13.00 
Çarşamba:   15.00-19.00 
Perşembe:   09.00-13.00 
Cuma:    09.00-13.00   
 
Torsång kütüphanesinin açık saatleri 

Pazartesi:  16.00-19.00 

 Dikkat!  
 Yaz dönemi ve tatil günlerinde 

kütüphanenin açık saatleri 
değişiktir. Sayfada bunun ile ilgili 

bilgiyi bulabilirsiniz.  

 

 

Turkiska 



Borlänge Kütüphanesine 
hoşgeldiniz!  

 

Kütüphanede ödünç alma ve ödünç kartları bedavadır. Bir ödünç 

kartını alabilmen için yapacağın tek şey kimliğini göstermen gere-

kir. 
 

Resepsiyana gel, sana yardımcıoluruz! 

Ayrıca kütüpha-

nede…  

 

 
- Kitap okuyabilirsin  

- Bedava wifi kulanma  

- Bilgisayar kulanma  

- Yazıları yazma / kopyalama  

- Tarama  

- Ders çalışma odası alma  

- Etkinliklere katılma, kahve 

sitesi, hukaye zamanı  

Veya Kütüphanede bebekler 

ile gelebilirsiniz.  

- Oyun oynama  

- Kahveye gitmek  

- Sanatı yaşamak  

 Kütüphanede 

ödünç alabileceğin 

şeyler…  

 
-  Kitaplar  

- Kolay ukunan kitaplar 

- İsveç dilini öğrenmek için         

kitaplar  

- Kitap kulübü torbaları  

- Sesli kitaplar  

- Konuşma kitapları 

- E-kitaplar 

- Gazeteler 

- Filim & diziler 

- Müzik 

- Tv-oyunları & bilgisayar 

uyonları 

- Şemsiyeler! 

Kitap geliyor  

Şayet yaşından dolayı, hastalık ve engelli olmandan dolayı 
Kütüphaneye gelemezsen, kitaplar evine kadar gelip sana 
ulaştırılır!  

 

Görünümler  

Bir grup iseniz, bunu kütüphanede bir klavuz aracılığıile yapmak 
isterseniz ? 0243-74388 nolu telefonu arayıp veya, biblio-
tek@borlange.se ye girerek yardım alabilirsiniz.  

Bizde ki daha fazla olan 
hizmetler  

 
Online de kitap okuma!  

Kütüphanenin ana sayfasında PressReader 
bölümünde 180 adet İsveçgazetesi, ve 7000 
civarında diğer ülke gazeteleri bulabilirsiniz. 

 

Kütüphanenin Biblo app ını kulan!  

Burada sesli kitapları dinleme ve E-kitaplarını 
okuyabilirsin. Ayrıca değişik dillerde ve basit 
İsveç dili ile kitaplar okuyabilirsin. 

Ayrı dillerde çok kitap bulunur! 


